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 الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال٦٦البند 

  حقوق الشعوب األصلية    
    

  تقرير اللجنة الثالثة    
  )باكستان( ترار السيد سلجوق مستنصر: املقرر

  
  مقدمة   -أوال   

 قـررت اجلمعيـة العامـة يف جلـستها العامـة الثانيـة، املعقـودة                ،بناء علـى توصـية املكتـب        - ١
  : ، أن تدرج البند املعنون٢٠١٢ مربسبت / أيلول٢١ يف

  :حقوق الشعوب األصلية”  
  قوق الشعوب األصليةح )أ(”  
  “العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل) ب(”  

  .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة والستني السابعةيف جدول أعمال دورهتا 
 تـشرين   ٢٢ املعقـودة يف     ٤٣  و ٣٥ و   ١٨ونظرت اللجنة الثالثة يف البنـد يف جلـساهتا            - ٢

ويــرد ســرد للمناقــشات الــيت أجرهتــا . ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦و  ٨ و أكتــوبر/األول
  .)43 و 35 و A/C.3/67/SR.18(اللجنة يف احملاضر املوجزة ذات الصلة 

  :الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة للنظر يف هذا البند   - ٣
ن تقيــيم التقــدم احملــرز يف حتقيــق هــدف وغايــات العقــد تقريــر األمــني العــام عــ  )أ(  

  ؛)A/67/273(الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل 
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تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان عن حالة صـندوق األمـم               )ب(  
  ؛ (A/67/221)املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية 

 تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب         حييل هبا  األمني العام     من مذكرة  )ج(  
  ).A/67/301(األصلية 

أكتـوبر، اسـتمعت اللجنـة إىل       / تشرين األول  ٢٢ويف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف         - ٤
ــصادية        ــشؤون االقتـ ــصادية، إدارة الـ ــة االقتـ ــساعدة للتنميـ ــة املـ ــة العامـ ــه األمينـ ــت بـ ــان أدلـ بيـ

  ).A/C.3/67/SR.18(واالجتماعية 
ويف اجللسة نفسها أدىل املقرر اخلاص املعين حبقوق الـشعوب األصـلية ببيـان اسـتهاليل                  - ٥

  األمريكيـــة  مـــع ممثلـــي بـــريو واالحتـــاد األورويب والـــسلفادور والواليـــات املتحـــدة       وحتـــاور 
 ).A/C.3/67/SR.18انظر (وكوستاريكا وشيلي 

  
    املقترحاتالنظر يف  -ثانيا   
  Rev.1 و A/C.3/67/L.24 القرارين امشروع  -ألف   

نـوفمرب، عـرض ممثـل بوليفيـا        / تشرين الثـاين   ٨يف اجللسة اخلامسة والثالثني املعقودة يف         - ٦
 نيابـة أيـضا عـن إكـوادور وبـريو والـدامنرك وغواتيمـاال وفرتويـال                 ،)املتعددة القوميات  -دولة  (
ــة ( ــة-مجهوري ــدا، )  البوليفاري ــرويج ونيوزيلن ــرار   واملكــسيك والن ــوانمــشروع ق حقــوق ” بعن

  : نصهما يليفي ،)A/C.3/67/L.24( “الشعوب األصلية
  إن اجلمعية العامة،”  
ــسان واجمللـــس    إذ تـــشري”   ــوق اإلنـ ــة وجملـــس حقـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــع قـ  إىل مجيـ

  لة حبقوق الشعوب األصلية،صاالقتصادي واالجتماعي املت
 ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٦٥/١٩٨هـــا ي قراروإذ تعيـــد تأكيـــد”  

 املــؤرخ ٦٦/٢٩٦كــذلك قرارهــا  و٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٤٢ و
ي ذتنظيم االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة، الـ       بشأن   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٧
 ٢٣ و ٢٢يـــومي  هعقـــدزمـــع الـــشعوب األصـــلية، املاملعـــين بعرف باســـم املـــؤمتر العـــاملي ســـُي

مـــشاركة وكـــذلك إىل ، اجلامعـــةعمليتـــه التحـــضريية  تـــشري إىل  وإذ،٢٠١٤ســـبتمرب /أيلـــول
  ، الشعوب األصلية يف املؤمتر

 املتعلـق  ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املـؤرخ  ٥٩/١٧٤ إىل قرارهـا  وإذ تشري ”  
   ،)٢٠١٤-٢٠٠٥(بالعقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل 
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  حقــوق الــشعوب األصــلية لعــام إىل إعــالن األمــم املتحــدة بــشأنوإذ تــشري أيــضا”  

   ،الفردية واجلماعية حقوقهاالذي يتناول  ٢٠٠٧
 إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة  وإذ تــشري كــذلك”  

 والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة املعـين                   ٢٠٠٥العاملي لعـام    
  لأللفية،باألهداف اإلمنائية 

الــصادرة عــن  “هصبو إليــاملــستقبل الــذي نــ”املعنونــة  إىل الوثيقــة اخلتاميــة وإذ تــشري”  
 ٢٢ إىل ٢٠ مـن  ، الربازيـل، يف ريـو دي جـانريو  عقـود   امل،مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    

  ،٢٠١٢ هيوني/حزيران
 / أيلـــــول٢٨املـــــؤرخ  ٢١/٢٤  إىل قـــــرار جملـــــس حقـــــوق اإلنـــــسان وإذ تـــــشري”  

  ، املتعلق حبقوق اإلنسان والشعوب األصلية٢٠١٢ بتمربس
نـساء الـشعوب األصـلية    ’ املعنون ٤٩/٧جلنة وضع املرأة قراري  إىل   وإذ تشري أيضا  ”  

نـساء الـشعوب    ’املعنـون    ٥٦/٤و   ‘بعد استعراض العشر سنوات إلعالن ومنهاج عمل بيجني       
  ،‘القضاء على الفقر واجلوعيف فاعلة عناصر : األصلية

 إىل املؤمتر العاملي األول للشعوب املعين بـتغري املنـاخ وحقـوق أمنـا           كذلكإذ تشري   و”  
 ٢٠األرض الـــــذي استـــــضافته دولـــــة بوليفيـــــا املتعـــــددة القوميـــــات يف كوتـــــشابامبا مـــــن   

   ،٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٢ إىل
 أمهيــة التــرويج ألهــداف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب   تؤكــدوإذ ”  

تنفيذها، والعمل أيضا عن طريق التعـاون الـدويل علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة                 لي  األصلية والسع 
واإلقليميـة الراميـة إىل إجنـاز أهـداف اإلعـالن، مبـا يف ذلـك احلـق يف صـون وتعزيـز املؤسـسات            
الــسياسية والقانونيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة املتميــزة للــشعوب األصــلية، وحقهــا    

ـــ  يف ــشاركة الكامل ــة    املـ ــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـ ــاة الـ ــك، يف احليـ ــارت ذلـ ة، إذا اختـ
   للدولة، والثقافية
 بقيمــة وتنــوع ثقافــات الــشعوب األصــلية وشــكل تنظيمهــا االجتمــاعي وإذ تعتــرف”  

   ومعرفتها العلمية التقليدية الكلية بأراضيها ومواردها الطبيعية وبيئتها،
الشعوب األصلية عادة من حرمان شديد، تـشهد        تعانيه    إزاء ما  وإذ يساورها القلق  ”  

عليــه جمموعــة مــن املؤشــرات االجتماعيــة واالقتــصادية، ومــا تواجهــه مــن عقبــات حتــول دون    
  التمتع التام حبقوقها،
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 الذي قررت فيه توسيع نطاق والية صندوق األمـم          ٦٥/١٩٨ إىل قرارها    وإذ تشري ”  
 من مساعدة ممثلـي منظمـات الـشعوب         كنلكي يتم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية      

األصـلية وجمتمعاهتــا احملليــة علــى املــشاركة يف دورات جملـس حقــوق اإلنــسان واهليئــات املنــشأة   
مبعاهدات حقوق اإلنسان، على أساس املشاركة املتنوعة واملتجـددة ووفقـا للقواعـد واألنظمـة               

 / متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١ذات الصلة، مبا يف ذلك قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             
  ، وحثت فيه الدول على املسامهة يف الصندوق،١٩٩٦يوليه 

واليـة صـندوق    نطـاق    توسـيع    ٦٦/٢٩٦يف قرارهـا     أهنـا قـررت    إىل   وإذ تشري أيضا  ”  
،  علــى حنــو منــصف،ساعدأن يــليتــسىن لــه األمــم املتحــدة للتربعــات لــصاحل الــشعوب األصــلية 

ملشاركة يف املؤمتر العـاملي،     وجمتمعاهتا احمللية على ا   اهتا  ومؤسسممثلي منظمات الشعوب األصلية     
  ،ذات الصلةنظمة يف ذلك العملية التحضريية، وفقا للقواعد واأل مبا

ــة حبقــوق الــشعوب األصــلية وبعمــل املقــرر     ترحِّــب  - ١”   ــة اخلــرباء املعني  بعمــل آلي
حقـوق الـشعوب   عـن  ه بتقريـر مع التقـدير  علما  حتيطاخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، و     
  يقدمه من طلبات للزيارة؛ امل االستجابةاألصلية، وتشجع مجيع احلكومات على 

 مع التقدير بتقرير األمـني العـام عـن تقيـيم التقـدم احملـرز يف حتقيـق                   علما حتيط  - ٢”  
  ؛العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل غاياتهدف و
تقريـر األمـني العـام عـن سـبل ووسـائل تعزيـز              ب أيـضا مع التقـدير     علما   حتيط  - ٣”  

  ها؛قضايااليت تتناول األمم املتحدة أعمال مشاركة ممثلي الشعوب األصلية يف 
ــة     ترحِّــب  - ٤”   ــسامية حلقــوق اإلنــسان عــن حال ــر مفوضــة األمــم املتحــدة ال  بتقري

  ؛صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية
نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة علـى          احلكومات وامل  حتث  - ٥”  

مواصــلة املــسامهة يف صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات لــصاحل الــشعوب األصــلية والــصندوق   
االستئماين للعقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل، وتدعو منظمـات الـشعوب األصـلية               

  ا؛ حذوهاواملؤسسات اخلاصة واألفراد إىل أن حيذو
 بعد علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة              تصدق الدول اليت مل     عتشجِّ  - ٦”  

أو مل تنـضم إليهـا بعـد علـى أن           ) ١٦٩االتفاقيـة رقـم      (١٩٨٩بالشعوب األصلية والقبلية لعام     
إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،          تأييد  تنظر يف القيام بذلك وأن تنظر يف        

  الدول؛ من قبل لإلعالناملتزايد  التأييد بترحِّبو
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اختـاذ  ب الدول على القيـام، بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعوب األصـلية،          عتشجِّ  - ٧”  
  التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري التشريعية، لتحقيق أهداف اإلعالن؛

، وخباصــة الــشعوب األصــلية، علــى أن تنــشر هتمــة مجيــع األطــراف املعتــشجِّ  - ٨”  
يدة وأن توليهـا االعتبـار علـى املـستويات املختلفـة بوصـفها دلـيال عمليـا لكيفيـة                 املمارسات اجل 

  بلوغ أهداف اإلعالن؛
اخلامـسة  الـسنوية   ذكرى   إحيـاًء للـ    رفيع املـستوى  الاحلدث  باالحتفال  ب ترحِّب  - ٩”  

 ٢٠١٢ مـايو  /أيـار  ١٧ يف   الـذي أُقـيم   عالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية،          إل
 ملنتــدى األمــم املتحــدة الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية،  احلاديــة عــشرة خــالل الــدورة

يف إطـار األعمـال     الـدول األعـضاء وممـثلني عـن منظمـات الـشعوب األصـلية، وذلـك                 مبشاركة  
 املعـين  املعروف باسم املؤمتر العـاملي       ،لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة     ية  التحضري

  ؛ ٢٠١٤عام املقرر عقده الشعوب األصلية ب
إطالق بـ و  دولية للكينوا   سنةً ٢٠١٣ عاَماجلمعية العامة   بإعالن   أيضاترحِّب   - ١٠”  

وتـشجع مجيـع الـدول     ، على النطـاق العـاملي  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول ٢٩يف  االحتفال هبا   
سنة الـ لـى االسـتفادة مـن        ع ختـصة اجلهـات املعنيـة امل    سائر  األمم املتحدة و  مؤسسات  األعضاء و 

األصــلية،  لــشعوب األنــديز لتــرويج للمعــارف التقليديــة   وســيلة لباعتبارهــا دوليــة للكينــوا  ال
مبـسامهات هـذه    ةوعيـ تللالتغذية والقضاء على الفقر و    توفري  يف حتقيق األمن الغذائي و     ولإلسهام
سليمة مارســـات الـــتبـــادل املعلـــى  و، يف التنميـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــةالـــشعوب

  ؛ األنشطة خالل السنةاالضطالع ب يف
ولويـة وضـمن    أن يـستحدث، مـن بـاب األ       جملس حقوق اإلنسان    من   طلبت - ١١”  

لنظـر يف سـبل ووسـائل تعزيـز مـشاركة ممثلـي الـشعوب        وسيلة مالئمة ملواصلة ا   املوارد املتاحة،   
ملمارسـة  وااعاة تقرير األمـني العـام   ، مع مرهاقضايااليت تتناول األمم املتحدة أعمال األصلية يف   
القواعـــد اإلجرائيـــة واألمم املتحـــدة، بـــاعتمـــاد ممثلـــي الـــشعوب األصـــلية يف املتبعـــة الراســـخة 
األمـم املتحـدة الـيت تـنظم هـذه املـشاركة، واألهـداف الـواردة يف إعـالن األمـم                     هبـا يف     املعمول

اسـتنتاجاته وتوصـياته    قـدم   أن ي ، و )٢٠١٤-٢٠٠٥ (املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية        
 الجتماع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة          قبل فترة كافية من انعقاد ا     إىل اجلمعية العامة،    

  ؛ ٢٠١٤ سبتمرب /أيلول يف ،الشعوب األصليةاملعين بباسم املؤمتر العاملي الذي سُيعرف 
ية مفوضــ، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء و أن يعمــلاألمــني العــام إىل تطلــب - ١٢”  

واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية وهيئـات األمـم                حلقوق اإلنسان األمم املتحدة   
هيئـة األمـم     و عاهدات ومنظمة العمل الدولية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            املنشأة مب  املتحدة
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كـاالت  ربامج والوالـ صناديق و غـري ذلـك مـن الـ       و املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة         
حتقيـق  ن  شامل عـ  هنائي  تقرير  على إعداد   التابعة ملنظومة األمم املتحدة،     ذات الصلة   املتخصصة  

علـى األهـداف     ذلك   أثرعن  غايات وأهداف العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل، و         
وعــد يف م، علــى أن يقــدَّم ٢٠١٥ا بعــد عــام للتنميــة ملــمــم املتحــدة خطــة األاإلمنائيــة لأللفيــة و

املعـين  يف العملية التحضريية للمـؤمتر العـاملي        هام  سإكون مبثابة   ، حبيث ي  ٢٠١٤مايو  /أقصاه أيار 
  ؛ ٢٠١٥ا بعد عام للتنمية ملمم املتحدة خطة األ يفو الشعوب األصليةب

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والـستني، يف إطـار البنـد                تقرر - ١٣”  
  .“عوب األصليةحقوق الش”املعنون 

نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين٢٦ املعقــودة يف ٤٣ويف اجللــسة   - ٧
، مقـدم مـن   )A/C.3/67/L.24/Rev.1 (“حقـوق الـشعوب األصـلية    ”مشروع قرار منقح بعنوان     

األرجنــتني وإســبانيا وأســتراليا وإســتونيا وإكــوادور وأملانيــا وأوروغــواي وأيــسلندا وإيطاليــا         
وبريو واجلمهورية الدومينيكية والـدامنرك وشـيلي       )  املتعددة القوميات  -دولة  (ا وبوليفيا   وبولند

وفنلنـــدا وكوســـتاريكا ولكـــسمربغ وليتوانيـــا ) اجلمهوريـــة البوليفاريـــة(وغواتيمـــاال وفرتويـــال 
واملكسيك والنرويج ونيكاراغوا ونيوزلنـدا وهنـدوراس وهنغاريـا، وانـضمت إليهـا بـابوا غينيـا                 

ــدة  ــوار        اجلدي ــا وكــوت ديف ــا وكوب ــلوفينيا وغيان ــيالروس وس ــنن وب ــل وب ــاراغواي والربازي وب
 .والكونغو والنمسا وهاييت واليونان

 األمريكيـة املتحـدة    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانـات كـل مـن ممثلـي كنـدا والواليـات                 - ٨
  .)A/C.3/67/SR.43انظر  ( لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةواململكة املتحدة

 A/C.3/67/L.24/Rev.1 أيــــضا اعتمــــدت اللجنــــة مــــشروع القــــرار ٤٣ويف اجللــــسة   - ٩
  ).١١الفقرة  انظر(
  

  مشروع مقرر اقترحه الرئيس  - باء  
نـوفمرب، وبنـاء علـى اقتـراح مـن الـرئيس            / تشرين الثـاين   ٢٦ املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة     - ١٠

  ).١٢انظر الفقرة  (A/67/301وثيقة  حتيط علما بال توصي اجلمعية العامة بأنأن قررت اللجنة
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   اللجنة الثالثةاتتوصي  - ثالثاً  
  :توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ١١

  حقوق الشعوب األصلية    
  

  إن اجلمعية العامة،  
 إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان واجمللـس االقتـصادي             إذ تشري   

  لة حبقوق الشعوب األصلية،صواالجتماعي املت
ــد    ــد تأكيـ ــا وإذ تعيـ ــؤرخ ٦٥/١٩٨ قراريهـ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ  ٢٠١٠ديـ

 املــؤرخ ٦٦/٢٩٦كــذلك قرارهــا  و،٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٤٢ و
ي ذلـ تنظيم االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة، ا      بشأن   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٧
 / أيلـول  ٢٣ و   ٢٢يـومي    هعقـد زمـع   الـشعوب األصـلية، امل    املعين ب عرف باسم املؤمتر العاملي     سُي

ــه التحــضريية  وإذ تــشري إىل ،٢٠١٤ســبتمرب  مــشاركة الــشعوب وكــذلك إىل ، اجلامعــةعمليت
  ،األصلية يف املؤمتر

ريهـا  غتنظيم مؤمترات دولية أو إقليميـة و      إىل  احلكومات والشعوب األصلية     وإذ تدعو   
ــها يف عية يضــااملومــن املناســبات  تــشجع إذ األعمــال التحــضريية للمــؤمتر العــاملي، و إســهاما من
  الشعوب األصلية يف هذه املناسبات، املعنية ب)١(الثالث ألمم املتحدةامشاركة آليات 

 املتعلــق ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٧٤ إىل قرارهــا وإذ تــشري  
 ٦٠/١٤٢ وإىل قرارهــا ،)٢٠١٤-٢٠٠٥( للــشعوب األصــلية يف العــامل بالعقــد الــدويل الثــاين

 بـشأن برنـامج عمـل العقـد الـدويل الثـاين للـشعوب               ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٦املؤرخ  
   موضوعا للعقد الثاين،“شراكة من أجل العمل والكرامة”األصلية يف العامل، الذي اعتمد 

ــضا    ــشري أيـ ــدة  وإذ تـ ــم املتحـ ــالن األمـ ــلي   إىل إعـ ــشعوب األصـ ــوق الـ ــشأن حقـ  )٢(ةبـ
  ،الفردية واجلماعية حقوقهايتناول  الذي

_________________ 

املقـرر اخلـاص    ، و هيئة اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية     ، و دى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية     نتامل  )١(  
 .املعين حبقوق الشعوب األصلية

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٢(  
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 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة         )٣(ة إىل إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـ         وإذ تشري كـذلك     
 والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة املعـين              )٤(٢٠٠٥العاملي لعام   

  ،)٥(ةة لأللفيباألهداف اإلمنائي
مـؤمتر  الصادرة عـن     “هصبو إلي املستقبل الذي ن  ”املعنونة  إىل الوثيقة اخلتامية     وإذ تشري   

 ٢٠ مــــن ، الربازيــــل،يف ريــــو دي جــــانريوعقــــود  امل،)٦(ةاألمــــم املتحــــدة للتنميــــة املــــستدام
  ،٢٠١٢ هيوني/حزيران ٢٢ إىل

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨املـؤرخ    ٢١/٢٤  إىل قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان          أيضا وإذ تشري   
  ، املتعلق حبقوق اإلنسان والشعوب األصلية٢٠١٢

 ٢٠٠٥مـارس  / آذار١١املـؤرخ   ٤٩/٧جلنة وضع املرأة  قراري   إىل   كذلكوإذ تشري     
ــون و ــهاج عمــل       ”املعن ــشر ســنوات إلعــالن ومن ــد اســتعراض الع ــشعوب األصــلية بع ــساء ال ن

ــليةنـــس”املعنـــون و ٢٠١٢مـــارس / آذار٩ املـــؤرخ ٥٦/٤و  )٧(“بـــيجني : اء الـــشعوب األصـ
  ،)٨(“القضاء على الفقر واجلوعيف فاعلة عناصر 

 )٩(ضا األر منّـ إىل املؤمتر العاملي األول للشعوب املعين بتغري املناخ وحقـوق أُ          وإذ تشري     
ــددة القوميــات يف كوتــشابامبا مــن        ــذي استــضافته دولــة بوليفيــا املتع  /نيــسان ٢٢إىل  ٢٠ال

  ،٢٠١٠ أبريل
لترويج ألهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية             أمهية ا  تؤكدوإذ    
تنفيذها، والعمل أيضا عن طريق التعاون الدويل علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة                 لوالسعي  

ــسياسية       ــز املؤســسات ال ــة إىل إجنــاز أهــداف اإلعــالن، مبــا يف ذلــك احلــق يف صــون وتعزي الرامي
اعيــة والثقافيــة املتميــزة للــشعوب األصــلية، وحقهــا يف املــشاركة والقانونيــة واالقتــصادية واالجتم

  ،الكاملة، إذا اختارت ذلك، يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة

_________________ 

 .٥٥/٢القرار   )٣(  
 .٦٠/١القرار   )٤(  
 .٦٥/١القرار   )٥(  
 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٦(  
ـــق الرمس  )٧(   ـــي،   الوثائـ ــصــادي واالجتماعـ ـــس االقت ـــة للمجل ـــم  ٢٠٠٥يـ ـــق رقـ ــصويب٧، امللحـ  E/2005/27 ( والت

 . دال-، الفصــل األول )Corr.1 و
 . دال-، الفصل األول )E/2012/27 (٧، امللحق رقم ٢٠١٢املرجع نفسه،   )٨(  
 .ن األول والثاينا، املرفقA/64/777انظر   )٩(  



A/67/454  
 

12-62549 9 
 

 بقيمــة وتنــوع ثقافــات الــشعوب األصــلية وشــكل تنظيمهــا االجتمــاعي    وإذ تعتــرف  
  مواردها الطبيعية وبيئتها،ومعرفتها العلمية التقليدية الكلية بأراضيها و

تعانيه الشعوب األصلية عـادة مـن حرمـان شـديد، تـشهد               إزاء ما  وإذ يساورها القلق    
عليــه جمموعــة مــن املؤشــرات االجتماعيــة واالقتــصادية، ومــا تواجهــه مــن عقبــات حتــول دون    

  التمتع التام حبقوقها،
ة صـندوق األمـم      الذي قررت فيه توسـيع نطـاق واليـ         ٦٥/١٩٨ إىل قرارها    وإذ تشري   

 من مساعدة ممثلـي منظمـات الـشعوب         لكي يتمكن املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية      
األصـلية وجمتمعاهتــا احملليــة علــى املــشاركة يف دورات جملـس حقــوق اإلنــسان واهليئــات املنــشأة   

مـة  مبعاهدات حقوق اإلنسان، على أساس املشاركة املتنوعة واملتجـددة ووفقـا للقواعـد واألنظ             
 / متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٦/٣١ذات الصلة، مبا يف ذلك قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             

  ، وحثت فيه الدول على املسامهة يف الصندوق،١٩٩٦يوليه 
واليــة صــندوق نطــاق  توســيع ٦٦/٢٩٦يف قرارهــا  أهنــا قــررت إىل وإذ تــشري أيــضا  

،  علــى حنــو منــصف،ساعدأن يــ ليتــسىن لــهاألمــم املتحــدة للتربعــات لــصاحل الــشعوب األصــلية 
 ملـشاركة يف املـؤمتر العـاملي      وجمتمعاهتا احمللية على ا   ومؤسساهتا  ممثلي منظمات الشعوب األصلية     

  ،ذات الصلةنظمة يف ذلك العملية التحضريية، وفقا للقواعد واأل ، مبااملعين بالشعوب األصلية
ــة حبقــوق الــشعوب األصــ   ترحِّــب  - ١   ــة اخلــرباء املعني لية وبعمــل املقــرر  بعمــل آلي

حقـوق الـشعوب   عـن  بتقريـره  مع التقـدير  علما حتيط اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، و     
  يقدمه من طلبات للزيارة؛ امل االستجابة، وتشجع مجيع احلكومات على )١٠(ةاألصلي

  بتقرير األمني العام عـن تقيـيم التقـدم احملـرز يف حتقيـق              مع التقدير  علما حتيط  - ٢  
  ؛)١١(العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل ياتغاو هدف

تقريـر األمـني العـام عـن سـبل ووسـائل تعزيـز               ب أيـضا مع التقـدير     علما   حتيط  - ٣  
  ؛)١٢(اهقضايااليت تتناول األمم املتحدة أعمال مشاركة ممثلي الشعوب األصلية يف 

  
  

_________________ 

 .A/66/288انظر   )١٠(  
  )١١(  A/67/273. 
  )١٢(  A/HRC/21/24. 



A/67/454
 

10 12-62549 
 

دة الـسامية حلقـوق     بتقرير مفوضة األمم املتحـ     علما مع التقدير كذلك      حتيط  - ٤  
  ؛)١٣(ةاإلنسان عن حالة صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلي

 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة علـى           حتث  - ٥  
مواصــلة املــسامهة يف صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات لــصاحل الــشعوب األصــلية والــصندوق   

دويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل، وتدعو منظمـات الـشعوب األصـلية             االستئماين للعقد ال  
   حذوها؛اواملؤسسات اخلاصة واألفراد إىل أن حيذو

 بعد علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة              تصدق الدول اليت مل     عتشجِّ  - ٦  
 إليهـا بعـد علـى     أو مل تنـضم )١٤()١٦٩االتفاقية رقـم   (١٩٨٩بالشعوب األصلية والقبلية لعام     

ــام بــذلك وأن تنظــر يف   إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب   تأييــد أن تنظــر يف القي
  الدول؛ من قبل لإلعالناملتزايد  التأييد بترحِّباألصلية، و

اختـاذ  ب الدول على القيـام، بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعوب األصـلية،          عتشجِّ  - ٧  
  تدابري التشريعية، لتحقيق أهداف اإلعالن؛التدابري املناسبة، مبا يف ذلك ال

، وخباصــة الــشعوب األصــلية، علــى أن تنــشر هتمــة مجيــع األطــراف املعتــشجِّ  - ٨  
يدة وأن توليهـا االعتبـار علـى املـستويات املختلفـة بوصـفها دلـيال عمليـا لكيفيـة                 املمارسات اجل 

  بلوغ أهداف اإلعالن؛
اخلامـسة  الـسنوية   ذكرى   إحيـاًء للـ    وىرفيع املـست  الاحلدث  باالحتفال  ب ترحِّب  - ٩  

 ٢٠١٢ مــايو/أيــار ١٧ يف الــذي أمتعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية،  إل
 ملنتــدى األمــم املتحــدة الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية،  احلاديــة عــشرة خــالل الــدورة

 إطـار األعمـال     يفالـدول األعـضاء وممـثلني عـن منظمـات الـشعوب األصـلية، وذلـك                 مبشاركة  
املعـين   املعروف باسم املؤمتر العـاملي       ،لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة     ية  التحضري

  ؛٢٠١٤عام املقرر عقده الشعوب األصلية ب
ــضاترحِّــب   - ١٠   ــإعالن  أي ــة  ب ــة العام ــو  ســنة٢٠١٣ً عــاَماجلمعي ــة للكين  )١٥(ا دولي

وتـشجع   ،٢٠١٣ينـاير  / كانون الثاين٣١يف  املقرر ،االحتفال هبا على النطاق العاملي    إطالق  بو
لـى االسـتفادة    ختصة ع اجلهات املعنية امل  سائر  األمم املتحدة و  مؤسسات  مجيع الدول األعضاء و   

ــمــن  ــوا  السنة ال ــة للكين ــا دولي ــة   وســيلة لباعتباره ــارف التقليدي ــرويج للمع ــديز لت ــشعوب األن  ل
ــة والقــضاء علــى الفقــر و  تــوفرييف حتقيــق األمــن الغــذائي و ولإلســهام األصــلية،  ــتللالتغذي  ةوعي

_________________ 

  )١٣(  A/67/221. 
  )١٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1650, No. 28383. 
 .٦٦/٢٢١القرار   )١٥(  



A/67/454  
 

12-62549 11 
 

تبـادل املمارسـات    علـى    و ، يف التنمية االجتماعية واالقتـصادية والبيئيـة       مبسامهات هذه الشعوب  
  ؛)١٦(ةاألنشطة خالل السناالضطالع ب يفسليمة ال

 النظــر يف ســبل ووســائل تعزيــز أن تواصــل يف دورهتــا التاســعة والــستني تقــرر  - ١١  
وغريهــا مــن املختــصة األمــم املتحــدة أجهــزة ب األصــلية يف اجتماعــات مــشاركة ممثلــي الــشعو

اسـتنادا  قـضايا الـشعوب األصـلية،    الـيت تتنـاول   األمم املتحدة ذات الصلة   وعمليات  جتماعات  ا
ألمم املتحـدة،  جرائية املعمول هبا بـا   إلوالقواعد واألنظمة ا  ،  تلك األجهزة  ل ةالداخلينظمة  األإىل  
األمم بـ اعتماد ممثلي الـشعوب األصـلية       املتبعة يف   ملمارسة  وا،  )١٢( العام مع مراعاة تقرير األمني   و

  ،املتحدة، وأهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
سـتبيان عـن    البـشكل كامـل وفـوري علـى ا        رد   الدول األعضاء على ال    تشجع  - ١٢  

  امل؛ للشعوب األصلية يف العالثاينالدويل لعقد اتنفيذ برنامج عمل 
ية ، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء ومفوضــ  أن يعمــلاألمــني العــامإىل  تطلــب  - ١٣  

واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية ومنظمـة العمـل               حلقوق اإلنسان األمم املتحدة   
هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني               و الدولية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        

التابعــة ملنظومــة ذات الــصلة ربامج والوكــاالت املتخصـصة  الــصناديق و ذلــك مـن الــ غــريو املـرأة 
حتقيـق غايـات وأهـداف العقـد الـدويل الثـاين            ن  شامل عـ   أخريتقرير  على إعداد   األمم املتحدة،   

، علــى أن يقــدَّم علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ذلــك أثــرعــن للــشعوب األصــلية يف العــامل، و
يف العمليـة التحـضريية للمـؤمتر    هام  سـ إكـون مبثابـة     ، حبيـث ي   ٢٠١٤مـايو   /موعد أقـصاه أيـار     يف

  ؛٢٠١٥ا بعد عام للتنمية ملمم املتحدة خطة األمناقشة  يفو الشعوب األصليةاملعين بالعاملي 
 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتـا الثامنـة والـستني، يف إطـار البنـد         تقرر  - ١٤  
  .“ليةحقوق الشعوب األص”املعنون 

  
  

_________________ 

 .، التذييلA/67/553انظر   )١٦(  
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  : اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل أيضاًتوصي اللجنة الثالثةو  - ١٢
  

 حقــــوقالوثيقــــة الــــيت نظــــرت فيهــــا اجلمعيــــة العامــــة يف مــــا يتــــصل مبــــسألة      
  األصلية الشعوب
  .)١(حتيط اجلمعية العامة علما بتقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية  

  
  
  

_________________ 

  )١(  A/67/301.  


